
   

 
Till Tyresö kommun, Planenheten, 135 81 Tyresö 

Nacka Miljövårdsråd 2013-09-15 "Yttrande över vattenverksamhet vid Strandängarna". 

Nacka Miljövårdsråd understödjer de synpunkter vi tagit del av från fideikommisset Erstavik. I det 

avseendet hänvisar vi till deras inlaga. Området är av riksintresse och utgör ett känsligt strandparti av 

stort rekreations- och naturvärde i storstadsnära läge. Syftet med planerna är bland annat att stärka 

Tyresös kommuns identitet som en skärgårdskommun. Då är det bättre att ej exploatera strandmark 

på det föreslagna sättet, men arbeta för att bevara den på ett för miljön långsiktigt hållbart sätt.  

  

Detaljer i förslaget reser en rad frågetecken. Vi vänder oss särskilt mot utökad vattenverksamhet, 

men även mot utformningen av byggnader och strandnära miljö. Trots goda ambitioner tenderar 

byggprojekt med flerbostadshus i strandnära läge att starkt belasta vattenmiljö och strandnära natur, 

störa djur- och växtliv, samt allmänhetens tillgång till relativt ostörd miljö. Mot detta skall ställas 

andra allmänintressen i en balanserad avvägning. Se nedan; där vi utvecklar våra synpunkter. 

Enligt kommunens samråd: Vattenverksamheten avser gångspänger och utkiksplats i vassområdet, 
ny brygganläggning för Tyresö Strands båtklubb, pirar, nytt bad med café och lekplats med mera. 
Vid anläggningen kommer muddringsarbeten behöva göras. 
 
Vi ställer oss frågande till om muddring är i enlighet med antagen detaljplan. Det tycks oss strida mot 
denna. Vi citerar planbeskrivningen för detaljplanens etapp 1; Strandängarna: ”Eftersom bebyggelsen 
är lokaliserad mot Strandallén och planförslaget inte innebär någon utökad båtverksamhet, muddring 
eller motsvarande, bedömer kommunen att vassbältet eller havsbottnarnas biologiska mångfald och 
produktionsförmåga inte kommer att påtagligt påverkas av planförslaget.” 
 
NOTERA: I detaljplanen sägs att muddring ej skulle förekomma. I samrådsförslaget motsägs detta. 

Vattenområdet är känsligt för muddring enligt Ekologigruppens utredning 2005. (Schreiber 2003) 
Försiktighetsprinciper för grunda områden av betydelse för fiskbestånd och växter bör tillämpas. 
Kunskapen om vattenområden av denna typ är ofullständig, men de betecknas som känsliga. 
Förhållanden gör att vissa utfyllnader och även områden som normalt ligger på land omfattas. 

Vi oroar oss särskilt för muddringarna, den ökade belastningen genom ökad båttrafik och ökade 
föroreningar i dagvattenflöden som kommer att rinna ut vid häftiga skyfall samt att dessa inte 
kommer att filtreras genom vassområdet utan ledas direkt ut i viken genom ett nytt dike. Vidare för 
att våtmarkernas filtrerande effekter avtar och skadas, samt att stigande havsnivåer och ökande 
vattenflöden vid extremare väderförhållanden som förutses kommer att skapa ytterligare problem.  

I den geotekniska undersökningen av Ramböll 2013, styrks dessa farhågor (som även framförts i 
utredningen ”Avrapportering – KRÖS – utredning av klimatrelaterade ras-, översvämnings- och 
skredkänsliga områden i Tyresö kommun”). Framtida klimatrelaterade risker som kommunen kan 
förvänta sig de närmsta 100 åren har kartlagts. Bland annat poängteras risker vid strandnära 
bebyggelse och höjda havsvattennivåer. Aktuellt område kommer enligt dessa utredningar att 
drabbas av stigande vattennivåer och höga flöden. 
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Den miljötekniska undersökningen beskriver området som relativt rent, och vi finner detta glädjande. 
Att man mot bakgrund av detta vilja anlägga såväl en utökad båthamn som en kommunal badplats 
finner vi olämpligt. Andra båthamnar/marinor har ibland motiverats med att området redan är 
förorenat (exempelvis grannkommunens Skutviken/Nacka Kommun), men här tycks det relativt rena 
området inte utgöra ett hinder för ökade båtanläggningar med påföljande belastning.  

Vi är positiva till åtgärder som tillgängliggör ren natur för människor på ett skonsamt sätt, men anser 
att försiktighet bör iakttas. Med den ökade mängden av nya och tidigare ej prövade kemikalier som 
kontinuerligt introduceras på marknaden, och de interaktionseffekter som kunnat iakttagas, samt 
känsligheten för ytterst små mängder av miljöstörande ämnen är det ännu viktigare att beakta detta.                                      

De högst värderade områdena i den marina undersökningen var de berörda två grunda vikarna i 
områdets västra och östra del, samt klippstrand och grynna, med höga ekologiska/biologiska värden 
eller goda ekologiska värden i kombination med låg grad av mänsklig påverkan. Här vill man anlägga 
bad och båthamn, plus de s k ”brygghusen” (bostäder) och långa spänger samt bryggor för gående. 

Här sägs: Anläggningen kommer att innebära schaktning och muddring av vass, rotfilt och lösa 
sediment på en yta om ca 2550 m2. Områdets i huvudsak våta yta är 850 m2 medan den del som 
schaktas ovan strandlinjen är cirka 780 m2. Schakt- och muddermassorna bedöms uppgå till 
maximalt 1000 m3. Lägg märke till att här även ingår det låglänta område som betraktas som 
”vattensjukt” i delar av dokumenten, en något märklig beteckning på delar av stranden/våtmarkerna 
som ingår i planområdet och idag utgör ett område som kan översvämmas vid höga flöden. 
 
Ekologigruppens preliminära bedömning 2013 av påverkan vid vattenverksamheten skiljer sig i viss 
utsträckning från vår, men sammanfaller i stora delar, det är i huvudsak en fråga om tolkning och att 
sätta in utbyggnaden och exploateringen i ett större sammanhang, där större omgivande natur- och 
miljövärden beaktas. Erstavikens inre delar är relativt fiskrika och utgör ett gott återväxtområde för 
många fiskarter. Båttrafiken har hittills inte haft större omfattning, men regelbunden turtrafik till nya 
bryggor kan förutses, samt en ökad och mer störande trafik av vattenskotrar, småbåtar med 
utbordare och motorbåtar i olika storlekar. Erstavikens karaktär av relativt ostört naturområde hotas. 
 
Sammantaget innebär detta att vi avstyrker de delar av planen som omfattar vattenverksamhet. Så 
vitt vi förstår är inte heller strandskyddet upphävt där, vi önskar att det kvarstår. De delar av 
strandskyddet som upphävts inom det närliggande området och som vunnit laga kraft avser i 
huvudsak bebyggelse på land. Vi ser ingen grund till att utvidga bebyggelsen till vattenområden. 
Sammantaget innebär planen en betydande miljöpåverkan, som avsevärt kan mildras om tillstånd till 
vattenverksamhet i den omfattning som begärts inte beviljas och strandskyddet respekteras. 
 
 
För Nacka Miljövårdsråd 
Nacka 2013-09-15 
Torgny Domeij  
 
 
 
 
 
 
 

 


